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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 

_____________ 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh 
triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2019; Công văn số 1436/STP-PBGDPL&TDTHPL, ngày 
24/4/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tổ chức Hội nghị, 
UBND thành phố phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hòa 
giải ở cơ sở năm 2019, với nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

 1. Thành phần: 350 đại biểu gồm: 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo, công chức phòng Tư pháp thành phố; 

- 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND 08 phường, xã; 

- Đại diện Ban Công tác Mặt trận; Lãnh đạo các Chi hội đoàn thể các 
khối, thôn; toàn bộ thành viên các tổ hòa giải, người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu số tại các khối, thôn trên địa bàn phường, xã.  

(Đề nghị UBND các phường, xã mời giúp: Phường Tam Thanh, Vĩnh 
Trại, Chi Lăng, Đông Kinh 40 đại biểu, Phường Hoàng Văn Thụ, xã Mai Pha 45 
đại biểu, xã Quảng Lạc, Hoàng Đồng 50 đại biểu) 

 - Mời Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự và đưa tin. 

 2. Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/5/2019. 

 3. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn  

          (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

          4. Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Bộ Luật Hình sự, Luật Hôn 
nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải. 

5. Chế đội hội nghị: Chi hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại cho đại biểu không 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước; tài liệu, nước uống, hội trường theo quy 

định hiện hành (Do Sở Tư pháp chi trả).        

 Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

   Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Sở Tư pháp; 
- VP HĐND-UBND TP; 
- Trang thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Hoàng Thái Lâm 
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